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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

เรื่อง  การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงนิบ ารุงการศึกษาและเงินเหลือจ่ายสนับสนุนการวิจัย

จากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงนิอุดหนุนของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

……………………………………… 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะด าเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย            

จากเงินบ ารุงการศึกษาและเงินเหลือจ่ายสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน

ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัย   

ได้แสดงถึงศักยภาพด้านงานวิจัย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เพื่ อ ให้การขอรับทุนสนับสนุนการวิจั ยของ มหาวิยาลั ยราชภัฎศรีสะเกษ             

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิ อาศัยอ านาจตามในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ ๒๕๔๗ จึงก าหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินบ ารุงการศึกษาและ

เงินเหลือจ่ายสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 ๑. เป้าหมายการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย      

ในมหาวิทยาลัยฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์         

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ         

รายประเด็น ยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤต     

ของประเทศ โดยมีเป้าหมายการวิจัย  ดังนี้ 

 ๑)  สร้ างองค์ความรู้ จากงานวิจั ยที่ มี คุณภาพสามารถน า ไป เผยแพร่                

ได้ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ      

และนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

๒) สร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาใช้ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ       

และเชิงพาณิชย์ (เชิงนโยบาย เช่น เป็นข้อมูล แนวทางในการก าหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการ    

ของรัฐและองค์กร เชิงสาธารณะ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีแก่สาธารณชน เชิงพาณิชย์ 

เชน่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้สิทธิแก่ภาคเอกชน) 

ทั้ งนี้   การเสนอโครงการวิจัยจะต้อง เป็น ไปตา มนโยบายของรัฐบาลหรือ              

แผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพ       

ในการน าไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนก่อใหเ้กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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๒. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 

๒.๑ ประเภทโครงการวจิัยสายวิชาการ  

     ๒.๑.๑. ประเภทโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิยาลัยราชภัฎ   

ศรสีะเกษ (แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

     ๒.๑.๒. ประเภทโครงการวิจัยเน้นพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/สร้างองค์ความรู้ใหม่

พัฒนาการเรียนการสอน 

     ๒.๑.๓ ประเภทโครงการวิจัยและการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน/ชุมชน 

     ๒.๑.๔ ประเภทโครงการวิจัยเน้นการพิมพ์วารสารวิชาการและการน าไปใช้

ประโยชน์ 

 ๒.๑.๕ ประเภทโครงการวจิัยมุ่งเป้าตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล 

     ๒.๑.๖ อื่นๆ 

๒.๒ ประเภทโครงการวจิัยสายสนับสนุน 

     ๒.๒.๑ ประเภทโครงการวจิัยพัฒนางานประจ า (R TO R) 

     ๒.๒.๒ อื่นๆ 

๓. กรอบงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ลักษณะโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว หรอืชุดแผนงาน 

๓.๑ สายวิชาการ ทุนสนับสนุนการวจิัยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒ สายสนับสนุน ทุนสนับสนุนการวจิัยไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการวจิัย 

โครงการวิจัยเดี่ยว หรือชุดแผนงาน มีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑ ปี 

๕.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

   ๕.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน

ราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปฏิบัติงาน             

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (โดยต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) หากปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ          

ยังไม่ครบ ๑ ปี ต้องได้รับการรับรองจากคณบดีหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในสายปฏิบัติงาน 

   ๕.๒  ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องไม่ติดค้างทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏศรีสะเกษ ทุกประเภททุน และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อและไม่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย

เพื่อรับปริญญาใดๆ หรอืบุคลากรของมหาวิทยาลัยอื่น ที่มาช่วยราชการ 
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   ๕.๓  ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือ

เป็นอาจารย์หรอืบุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๖. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

สามารถส่ งข้อเสนอโครงการวิจัย  ตามแบบฟอร์มงานวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดังรายละเอียดแทบท้ าย หรือดาวน์ โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.research.sskru.ac.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการสง่การวจิัยดังนี้ 

๖.๑ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินบ ารุงการศึกษาและเงินเหลือจ่าย

สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ นักวิจัยสามารถส่งขอ้เสนอโครงการวจิัยได้ ตั้งแตบ่ัดนีถ้ึงวันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 

๖.๒ ใหน้ักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับที่มกีารลงนามแล้วพร้อมส าเนา ๑๗ ชุด 

พร้อมลงลายมอืชื่อให้เรียบร้อย มาที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

๖.๓  การส่งเอกสารใหน้ักวิจัยส่งด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙  ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา 

๖.๔   ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผูท้ี่ไม่ได้รับทุน 

๗. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย    

คณะกรรมบริหารงานวิจัย จะพิจารณาจัดสรรทุนใหน้ักวิจัยรุ่นใหม่เป็นกรณีพิเศษ 

๘. การแจ้งผลการพิจารณา 

ทั้งนี้การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินบ ารุงการศึกษาและเงินเหลือจ่าย

สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบ ส าหรับผู้ที่ผ่านการ

พิจารณาทางเว็บไซต์ http://www.research.sskru.ac.th ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๙. การท าสัญญา 

นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินบ ารุงการศึกษาและเงินเหลือ

จ่ายสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องท าสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๕.๓๐ ช้ัน ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยงานพัสดุเป็น

ผูร้ับผิดชอบในการท าสัญญาผูผ้า่นพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยต้องด าเนินการดังนี้ 

     ๙.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็น           

ผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

     ๙.๒  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ

ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ 

http://www.research.sskru.ac.th/
http://www.research.sskru.ac.th/
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๑๐. แหล่งท่ีมาของราคากลาง   

๑๐.๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง 

๑๐.๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

๑๐.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง เกณฑ์อัตราและวิธีการ

จา่ยเงนิสนับสนุนการวจิัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๑. คณะกรรมการผู้จัดท าราคากลาง 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

๑๒. คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับลดงบประมาณโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศติ อานุภาพแสนยากร) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

 

 

ที่ ๐๓๘๑ / ๒๕๕๙ 
 


